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Gegevensbescherming 
 
 
 
 

Veelgestelde vragen (FAQ) 
De volgende informatie is bedoeld om de concepten van de bescherming van 
persoonsgegevens en de toepassing van de beginselen inzake 
persoonsgegevens te verduidelijken. De wettelijk bindende tekst is 
Verordening (EU) 2018/1725. 

Wat zijn “persoonsgegevens”? 
Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een levende geïdentificeerde 
of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”). 
 
Voorbeelden van persoonsgegevens zijn:  

- achternaam, voornaam, foto, personeelsnummer, geboortedatum, enz. 
- gedrag of acties van een persoon: bezochte websites, metadata in een document over 

de auteur/bewerker van het document, uitgevoerde taken, het openen van een deur 
met toegangscontrole en toegangsregistratie, het verzenden van e-mails, enz. 

- evaluatie of beoordeling: beschrijven hoe een taak wordt uitgevoerd (bijv. uitstekend, 
goed, gemiddeld, slecht, ontoereikend), evaluatieverslag, controledocumenten met 
een beoordeling van een persoon of een functie, enz. 

- documentatie/verslag: getuigenverklaring in het kader van een administratief 
onderzoek, aanklachtbrief over mogelijke fraude, enz. 

Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan 
worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, 
een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel, of van een of meer 
elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, 
economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 
 
Behoudens bepaalde uitzonderingen (zie artikel 10 van Verordening (EU) 2018/1725) is het 
volgende verboden: 

- de verwerking van bijzondere categorieën gegevens, gedefinieerd als 
persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EN
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- de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de 
unieke identificatie van een natuurlijke persoon of gegevens met betrekking tot 
iemands gezondheid of seksuele gerichtheid. 

Wat is verwerking? 
Verwerking houdt in een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot 
persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het 
verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel 
van doorzending, wissen, vernietigen, enz. van gegevens. 

Wat is een verwerker? 
Indien verwerkingsverantwoordelijken niet zelf persoonsgegevens verwerken, wordt dat ten 
behoeve van hen gedaan door een verwerker. De verwerker moet afdoende garanties bieden 
ten aanzien van de vereiste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, en erop 
toezien dat die maatregelen in acht worden genomen. De verwerker kan een natuurlijke of 
rechtspersoon zijn, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, die/dat uitsluitend 
handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke. Zowel de 
verwerkingsverantwoordelijke als de verwerker zijn gebonden aan een contract dat of 
rechtshandeling die de verwerking van persoonsgegevens regelt. 

Wat is rechtmatige verwerking? 
Artikel 5 van de verordening bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk 
moet zijn, ofwel dat hiervoor toestemming moet zijn gegeven. Persoonsgegevens mogen 
uitsluitend worden verwerkt indien: 

(a) de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in het algemeen belang op 
basis van EU-wetgeving of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag van de 
Unie; 

(b) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de 
verwerkingsverantwoordelijke rust; 

(c) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de 
betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een 
overeenkomst maatregelen te nemen; 

(d) de betrokkene ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven (wat inhoudt een vrije, 
specifieke en geïnformeerde wilsuiting waarmee de betrokkene hem/haar betreffende 
verwerking van persoonsgegevens aanvaardt); 

(e) de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen. 

De verwerkingsverantwoordelijke is er verantwoordelijk voor dat gewaarborgd wordt dat 
persoonsgegevens behoorlijk en rechtmatig worden verwerkt. 
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Wanneer is Verordening (EU) 2018/1725 van toepassing bij de verwerking van 
persoonsgegevens? 
Verordening (EU) 2018/1725 is van toepassing in alle gevallen waarin persoonsgegevens die in 
een bestand zijn opgenomen of die zijn bestemd om daarin te worden opgenomen, worden 
verwerkt en alle gevallen waarin persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk automatisch worden 
verwerkt of geheel of gedeeltelijk handmatig worden verwerkt. 
Het doet er niet toe waar het bestand zich bevindt. Het kan zich bij de Rekenkamer bevinden, 
maar ook op institutioneel, nationaal, regionaal, lokaal of zelfs “particulier” niveau (bij een 
gecontroleerde onderneming) zijn ondergebracht.  

Wat is geautomatiseerde behandeling?  
Wanneer gegevens worden verzameld, berekend, vernietigd, gekopieerd, enz. zonder 
menselijke tussenkomst. Voorbeeld: firewall-logbestanden met de bezochte websites en met 
vermelding van de datum, het tijdstip en de categorie waartoe de website behoort, en waarin 
wordt aangegeven of het bezoek al dan niet was toegestaan en, met het oog op 
probleemoplossing, of het bezoek al dan niet is geslaagd. 

Wat is een bestand? 
Een bestand is elk gestructureerd geheel van gegevens die volgens bepaalde criteria 
toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op 
functionele of geografische gronden is verspreid.  
Voorbeeld: een bestand met alle verlofaanvragen, gesorteerd per persoon of entiteit.  

Wie zijn de verwerkingsverantwoordelijke en de betrokkene? 
De verwerkingsverantwoordelijke is de EU-instelling of het EU-orgaan, de directeur-generaal, 
de secretaris-generaal, de directeur, de hoofdmanager of enige andere functionaris die/dat, 
alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van 
persoonsgegevens vaststelt.  
De verwerkingsverantwoordelijken van de Rekenkamer zijn de leden, de secretaris-generaal, 
de directeuren en de hoofdmanagers. 
Voor elke verwerking moet een verwerkingsverantwoordelijke worden aangewezen en moet 
de functionaris voor gegevensbescherming van de instelling vooraf in kennis worden gesteld. 
De betrokkene is de natuurlijke persoon waarvan de persoonsgegevens worden verzameld en 
verwerkt.  

Wie zijn de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de 
functionarissen voor gegevensbescherming? 
De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (European Data Protection 
Supervisor — EDPS) (www.edps.europa.eu) is de onafhankelijke toezichthoudende autoriteit 
op Europees niveau die ervoor verantwoordelijk is dat de fundamentele rechten en vrijheden 
van natuurlijke personen, en met name hun recht op privacy, door de EU-instellingen en -
organen in acht worden genomen. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor het monitoren en 
waarborgen van de toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming door de EU-
instellingen, en voor het adviseren van de instellingen en betrokkenen over alle 
aangelegenheden in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Het Europees 

http://www.edps.europa.eu/
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Parlement en de Raad benoemen de EDPS voor een periode van vijf jaar op basis van een door 
de Commissie opgestelde shortlist.  

Verwerkingsverantwoordelijken zijn verplicht om samen te werken met de EDPS, met name 
door toegang tot informatie te verschaffen. 
Elke instelling heeft een of meer functionarissen voor gegevensbescherming (Data Protection 
Officers — DPO) om op onafhankelijke wijze te waarborgen dat de beginselen van 
bescherming van persoonsgegevens bij de instelling worden toegepast. Elke DPO houdt een 
register bij met alle verwerkingen van persoonsgegevens bij de eigen instelling. Ook verleent 
deze advies en doet hij/zij aanbevelingen inzake rechten en plichten. Hij/zij brengt de EDPS op 
de hoogte van “risicovolle” verwerkingen van persoonsgegevens (zie hieronder), en 
beantwoordt de verzoeken van de EDPS.  
Hij/zij kan op verzoek of op eigen initiatief zaken en incidenten onderzoeken.  

Wat zijn de beginselen van gegevensbescherming? 
De beginselen van gegevensbescherming zijn bepalend voor de basisregels die elke 
verwerkingsverantwoordelijke moet naleven en toepassen in de praktijk bij de verwerking van 
persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving en 
kan deze aantonen ("verantwoordingsplicht"). Wie persoonsgegevens verwerkt, moet op de 
hoogte zijn van bepaalde basisbeginselen die vereisen dat dergelijke gegevens: 

o worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, billijk en 
transparant is (“rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”); 

o worden verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde 
doeleinden (“doelbinding”); 

o toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden 
waarvoor zij worden verwerkt (“minimale gegevensverwerking“); 

o nauwkeurig zijn en zo nodig worden bijgewerkt (“juistheid”); 

o niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is (“opslagbeperking"); 

o worden verwerkt op een manier die een passende beveiliging van die gegevens 
waarborgt (“integriteit en vertrouwelijkheid”); 

o niet zonder passende voorzorgsmaatregelen aan derden worden doorgegeven; 

o worden verwerkt overeenkomstig de rechten van de betrokkene. 

Wat is een kennisgeving (“REGISTER van verwerkingsactiviteiten”)? 
Een kennisgeving is een voorafgaande mededeling, door de verwerkingsverantwoordelijke aan 
de DPO van de instelling, van iedere (handmatige of automatische) verwerking van 
persoonsgegevens, om hem/haar te informeren over het bestaan van de verwerking en de 
voornaamste kenmerken ervan. De verwerkingsverantwoordelijke houdt een “register” bij 
waarin het proces wordt gedocumenteerd, evenals wie betrokken is, hoe de verzameling en 
verwerking verlopen, hoe de rechten van de betrokken personen worden gegarandeerd, een 
risicobeoordeling van het proces, de getroffen beveiligingsmaatregelen en de resultaten van 
de evaluatie door de DPO. 
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Wat is het register van verwerkingsactiviteiten? 
Overeenkomstig artikel 31 van de verordening moet elke verwerkingsverantwoordelijke een 
register bijhouden van alle verwerkingen die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvinden. 
Om te voorkomen dat er meerdere registers worden bijgehouden, is de DPO van de ERK 
verantwoordelijk voor het bijhouden van een centraal register van door de ERK verrichte 
verwerkingsactiviteiten. Het register is gebaseerd op de stukken die zijn ingediend bij de DPO 
en is publiek toegankelijk op de website en het intranet van de ERK onder het kopje “Access 
register” op de webpagina van de DPO.  

Met wie moet ik contact opnemen voor informatie over een bepaalde 
verwerking? 
De verwerkingsverantwoordelijke kent het best de omstandigheden van de verwerkingen die 
onder zijn/haar gezag worden verricht. Daarom wordt aangeraden eerst contact op te nemen 
met de verantwoordelijke voor de desbetreffende verwerking, die verplicht is ervoor te zorgen 
dat betrokkenen hun rechten daadwerkelijk kunnen uitoefenen en die u de gewenste 
informatie moet verstrekken. U kunt zich ook tot de DPO wenden met het verzoek kwesties of 
gebeurtenissen die rechtstreeks verband houden met zijn/haar taken te onderzoeken (zie ook 
"Wetgeving").  

Hoe kan ik te weten komen wie de verwerkingsverantwoordelijke is? 
De verwerkingsverantwoordelijke is gewoonlijk het lid dat verantwoordelijk is voor de 
controle, of het hoofd van de administratieve eenheid dat de verwerking verricht. Het register 
is de eenvoudigste manier om te weten te komen wie de verwerkingsverantwoordelijke is, 
aangezien het voor elke verwerking de functie of titel van de verwerkingsverantwoordelijke 
bevat. Indien zich moeilijkheden voordoen, kan de DPO u ook in contact brengen met de 
betrokken verwerkingsverantwoordelijke of de nodige informatie verkrijgen. 

Wat zijn mijn rechten als betrokkene? 
De betrokkenen hebben allereerst het recht te worden geïnformeerd over het bestaan en de 
voornaamste kenmerken van een verwerking van hun gegevens. De betrokkenen kunnen 
tevens van de verwerkingsverantwoordelijke verlangen dat hij/zij hun meedeelt welke 
gegevens worden verwerkt en dat hij/zij de onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens 
onverwijld rectificeert. 
In bepaalde omstandigheden kunnen de betrokkenen ook specifiekere rechten uitoefenen, en 
bijvoorbeeld de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken gegevens af te schermen of te 
wissen. 
Bepaalde rechten kunnen worden beperkt om zeer specifieke redenen, zoals de voorkoming, 
het onderzoek en de opsporing van mogelijke fraude. Er geldt ook een beperking voor de 
rechten die kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld het recht om te worden geïnformeerd dat 
een onderzoek is ingesteld tegen een of meer personen met als doel de documenten, 
informatie en andere activa veilig te stellen zodat deze als bewijs kunnen worden gebruikt 
tijdens het onderzoek. De volledige lijst van redenen voor beperkingen en de rechten die 
kunnen worden beperkt, zijn opgenomen in artikel 25 van de verordening. In Besluit 42/2021 
van de Rekenkamer wordt gespecificeerd welke redenen en rechten zijn behouden voor welk 
proces. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32021Q0622%2801%29
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Als u nog vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens bij de ERK, kunt u contact 
opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming door te bellen naar 
+ 352 4398 47777, een e-mail te sturen naar  

ECA-Data-Protection@eca.europa.eu of langs te komen op het volgende adres: 

Europese Rekenkamer 
Functionaris voor gegevensbescherming 
12, rue Alcide de Gasperi 
L-1615 Luxemburg 

Wat is een “privacyverklaring”? 
Het gaat om een informatieverklaring waarin de verwerking van persoonsgegevens wordt 
uitgelegd aan de personen van wie persoonsgegevens rechtstreeks zullen worden verzameld 
of door de ERK zijn verkregen (onrechtstreeks verzameld) voor verdere verwerking, 
bijvoorbeeld de gebruikers van een website.  

Waarom is een “privacyverklaring” nodig? 
Deze is nodig om de betrokken personen in kennis te stellen van de verwerking van hun 
persoonsgegevens en van hun rechten in verband met deze verwerking. In het geval van een 
enquête, zelfs in anonieme vorm (normaal gezien alleen het e-mailadres van de 
geadresseerden, om hen te kunnen uitnodigen om deel te nemen aan de enquête), is een 
privacyverklaring nodig om de deelnemers in kennis te stellen van de contactgegevens van de 
verwerkingsverantwoordelijke/DPO/EDPS, de bewaartermijn, van wie hun gegevens zijn 
verkregen, enz. 

Ik ben een geslaagde kandidaat in een selectieprocedure. Heb ik het recht om niet 
te worden vermeld op de openbaar toegankelijke reservelijst? 
Ja, u kunt gewoon een e-mail sturen naar EPSO met het verzoek u vóór publicatie uit de 
openbaar toegankelijke reservelijst te schrappen. 
Indien de selectieprocedure wordt georganiseerd door de ERK, kunt u ook de personeelsdienst 
vragen uw naam niet in de openbaar toegankelijke lijst op te nemen. 

Is er een privacyvriendelijke zoekmachine die ik kan gebruiken? 
Ja, er zijn er verschillende, zoals Startpage.com, DuckDuckGo.com, Qwant.com, of searX.me. U 
kunt ze zelfs als de standaardzoekmachine van uw browser instellen of aan uw Favorieten 
toevoegen voor eenvoudige toegang! 

 

mailto:ECA-Data-Protection@eca.europa.eu
https://www.startpage.com/
https://duckduckgo.com/
https://www.qwant.com/
https://www.searx.me/
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